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T.C.G.- CLUBBLAD NR.1-2022
Onze adverteerders zijn:
NAN Profile - Grootebroek

Laan Sanitair - Grootebroek

Amarna Uitvaartbegeleiding – Stede Broec

Primera

IJgenweis - Streekbos

The Travel Club - Annemarie Wiering

Polytechniek BV – Venhuizen

FR Fietstechniek - Hem

Cornelisse Sportprijzen - Enkhuizen

WFO Netwerk Notarissen – GrootebroekEnkhuizen

De Luifel Verf en Wand - Grootebroek

Vertelman Tegelwerken - Hoogkarspel

De Welkomst - Onderdijk

Spar Schrama - Bovenkarspel

Garage Peerdeman - Grootebroek

SprintPrint - Hoorn

Dirk de Wit - Bovenkarspel

Keukenstudio De Streek - Hoogkarspel

Enkhuizer Bedstede - Grootebroek

Verkeersschool De Lange - Grootebroek

Enkhuizer Sportcentrum - Enkhuizen

Autobedrijf Kees Buis - Enkhuizen

Wij bedanken al onze adverteerders. Zonder hen kan dit blad niet
verschijnen. Wij vragen U dan ook om deze bedrijven niet te vergeten en te
bezoeken.
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Uit de ganzenveer van uw voorzitter ontsproten.
Een nieuw jaar is weer aangebroken. Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen en voornemens
voor iedereen persoonlijk maar ook voor ons als sport vereniging. Wat zal het ons brengen? Wat
kunnen we verwachten? Toekomst die we voor een groot deel niet zelf in de hand hebben,
maar voor een deel natuurlijk ook wel.
Mede namens het bestuur van de Toerclub Grootebroek wens ik alle leden het beste toe voor
2022. Ik wens u vooral een goede gezondheid en veel liefde toe. En natuurlijk een geweldig
fietsjaar. Daarnaast hoop ik natuurlijk ook dat we dit jaar stapje-voor-stapje het leven zoals we
dat vóór Covid gewend waren weer kunnen oppakken. Zodat wij als vereniging weer leuke
activiteiten voor u kunnen organiseren, samen kunnen fietsen en met een gerust hart naast
elkaar kunnen gaan zitten tijdens vergaderingen en feestjes. Er komen vast weer betere tijden
aan. Straks weer je lekker uitleven op fiets, die ene bijzondere rit, of een kopje koffie op het
terras. Samen met elkaar, bestuur, leden en onze trouwe sponsoren heb ik het volste
vertrouwen, dat we een mooi nieuw jaar tegemoet gaan.
Het afgelopen jaar is uiteindelijk niet geworden wat wij er van hadden gehoopt. Vele activiteiten
werden afgelast en de periode dat we samen mochten fietsen, moesten we met alle
maatregelen erg omzichtig te werk gaan. Juist daarom heel veel waardering voor de vrijwilligers
die deze activiteiten toch mogelijk wisten te maken.
In november hebben wij afscheid genomen van André Boon. André was nauw verbonden met
en betrokken bij Toerclub Grootebroek, en hoe moeilijk afscheid ook is, we kunnen kracht halen
uit het feit dat zijn verbondenheid en betrokkenheid voortleeft in onze sportbeleving.
Een vereniging is altijd in beweging. Leden komen en leden gaan. Dit jaar hebben Henk en Greet
Bakker, Jan Bakker, Jan Blom, Menno en Ingrid Fenneman en Albert van der Vliet om
uiteenlopende redenen hun lidmaatschap opgezegd. Zij hebben allen in meer en mindere
maten hun steentje bijgedragen als vrijwilliger voor de vereniging. Daarnaast heten wij Rob
Schuurman, Jan Kolenberg, Dirk de Vries, Johan Koomen, Hans Koomen en Dirk Steltenpool van
harte welkom als nieuw lid.

Peter Kaagman
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door Jaap Vlam

Beste leden,
Onderstaand vindt u het jaarverslag van het jaar 2021. Ook dit jaar is het verenigingsjaar niet
geworden wat wij als bestuur voor ogen hadden. Toch zijn we in staat geweest om met elkaar, leden,
vrijwilligers en bestuur er een geslaagd verenigingsjaar van te maken. Wat is er dan zoal gebeurd dit
jaar? Onderstaand een kort verslag.
Vergaderingen:
Bestuursvergaderingen:
Het bestuur is in het afgelopen jaar zes keer bij elkaar geweest. De meeste vergaderingen via
Microsoft Teams. Alleen de vergadering in september zijn we fysiek bij elkaar geweest. Afspraken en
bestuursbesluiten uit deze vergaderingen zijn zoveel mogelijk via de Nieuwsbrief met de leden
gecommuniceerd. Een enkele keer is dit ook per mail gegaan. Het begrip vanuit de leden, via de mail
en tijdens de ritten, heeft ons als bestuur goed gedaan en heeft ons gesterkt in het idee dat het onze
vereniging goed gaat.
Ledenvergaderingen:
De algemene ledenvergadering (jaarvergadering) was het afgelopen jaar wel op een heel bijzondere
manier georganiseerd. Via de online agenda en een online vragenlijst konden de leden vragen stellen,
opmerkingen maken en kritische opmerkingen plaatsen. Tientallen leden hebben van die mogelijkheid
gebruik gemaakt. De uiteindelijke jaarvergadering via Microsoft Teams is door een klein aantal leden
bijgewoond. Het was niet ideaal, maar als bestuur waren wij toch tevreden met deze gang van zaken,
en zeker met het grote aantal vragen reacties en vanuit de leden. Hiermee hebben jullie ons
ontzettend geholpen. De vragen en opmerking van leden zijn beantwoord door het bestuur en kort na
de vergadering gepubliceerd in de nieuwsbrief.
De coördinatieavond van februari en de presentatie van de toerkalender in september konden helaas
geen doorgang vinden.
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Regiovergaderingen:
Er is op 7 december 2021 één regiovergadering via Microsoft Teams geweest.
Afscheid:
Op 17 november van het afgelopen jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van ons clublid
André Boon. Op veel te jonge leeftijd hebben we hem moeten verliezen. Een groot aantal leden heeft
André de laatste eer bewezen in het uitvaartcentrum in Hoorn en de familie gecondoleerd. André leeft
voort in onze fietsharten.
Ledenaantal:
Afgelopen november en december hebben wij van zeven leden een opzegging ontvangen. Vier nieuwe
leden hebben zich in die periode aangemeld.
Stand per 01-01-2022
Leden
Erelid (geen NTFU-lid)
Donateurs

91
1
8

Activiteiten:
Tot juni hebben wij door alle coronamaatregelen slechts in groepjes van twee of solo kunnen rijden,
maar eind mei werden de maatregelen versoepeld en zijn we gestart met een clubrit voor alle leden,
met verschillende afstanden en snelheden. Maar liefst 55 leden deden mee aan deze activiteit. Een
geweldig resultaat voor de toercommissie.
Helaas hebben we de fietsvierdaagse voor het tweede jaar op rij moeten annuleren. Een enorme
tegenvaller voor de commissie. We hopen in 2022 weer een fietsvierdaagse te kunnen organiseren.
Vanaf eind mei hebben we de toerkalender weer kunnen volgen en kwamen ook de
zondagmorgenritten en seniorenritten weer op gang. Om uiteindelijk gezamenlijk de snertrit te gaan
rijden.
Meerdaagse buitenland
Het is een eentonig verslag maar ook de buitenland meerdaagse ging dit jaar wéér niet door. Corona
houdt niet op bij de grens. We moeten maar weer afwachten en hopen op een betere situatie in 2022.
Meerdaagse binnenland
De binnenland meerdaagse kon dit jaar wel doorgaan. Een groep is op 12 juli naar Heino vertrokken.
Zij hebben daar een prettige week beleefd onder de bezielende leiding van Riny en Pim.
MTB
Het MTB-parcours is dit jaar tussen maart en oktober elke maand onderhouden. Dit gebeurt door de
MTB-commissie.
Sterritten
De sterritten konden ook pas weer opgestart worden vanaf eind mei. Het bestuur bedankt Wilma voor
het openstellen van haar zaak op de zaterdagmorgen.
Woensdagavondritten
Dit jaar zijn de woensdagavondritten wel een aantal keer van start gegaan, maar de animo was niet
groot. Wellicht dat ook hier de coronaperikelen een rol speelden.
Nico Dekker memorial
Dit jaar is voor de laatste keer de Nico Dekker memorial verreden. Dit jaar was gekozen voor een
groepsrit in verschillende tempo’s. Na afloop een gezamenlijke barbecue in de tuin van Nico Homan,
wat door de leden enorm is gewaardeerd. Dit is gezien de deelname een groot succes gebleken en
hebben we na vijf jaar de Nico Dekker Memorial waardig afgesloten. Derhalve is de commissie Nico
Dekker Memorial ontbonden.
Winterwandelingen
Zoals elk jaar werden er afgelopen jaar winterwandelingen georganiseerd.
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Zij zijn allen gecanceld.
Stede Broecse Fiets Vierdaagse
Deze is dit jaar afgelast i.v.m. Covid-19. Er is door de commissie toch het nodige werk verzet, alvorens
het besluit tot afgelasting werd genomen.
Jubilarissen
Hans de Vries, Henk Bakker, Jan Dop en Rudy van der Meulenwaren dit jaar 40 jaar lid van de
vereniging. Pim Groen was dit jaar 25 jaar lid van onze vereniging. Zij zijn door de “koeriers” van de
feestcommissie in het zonnetje gezet.
Jaarlijkse feestavond
Waar we eerst het idee hadden nog een feestavond te kunnen organiseren is ook deze geweldige
avond voor het tweede jaar op rij niet door gegaan. We moeten er helaas weer een jaartje op
wachten. Wel heeft de feestcommissie ons een geweldige verassing bezorgd. Ook hebben zij de prijzen
van het kilometerklassement uitgereikt aan de rechthebbenden.
Clubbladen
Dit jaar zijn er weer zes clubbladen verzorgd door onze redacteur Ton Groot. Ton stopt met zijn taken
en wordt opgevolgd door Jan Sachs.
Communicatie binnen TCG
U kunt op de hoogte blijven van activiteiten, agenda en nieuwtjes via diverse kanalen. Zo zijn er: ons
clubblad, onze website, de wekelijkse nieuwsbrief, de facebookpagina en als je dat wilt via de fietsen
app. Die wordt bijgehouden door Cees Loots.
De communicatie voor de ritten is vanaf de zomer via de CYQL-app geregeld. Inmiddels heeft de app
zijn waarde wel bewezen. Naast de standaard clubritten, door bestuur ingevoerd, worden er ook
wekelijks ritten aangemaakt door leden en is iedereen snel op de hoogte van spontaan geregelde
ritten.
Op dit moment maken 67 leden gebruik van de CYQL-app.
Vrijwilligers
Natuurlijk zijn er altijd vrijwilligers voor de club op pad. Daar zijn we als bestuur heel blij mee. We
hopen dat we met ingang van het nieuwe seizoen weer een beroep op jullie mogen doen.
Het moge duidelijk zijn dat onze activiteiten niet gehouden kunnen worden zonder een flink aantal
vrijwilligers. Denk aan bardiensten, stempeldiensten, voorrijders, toercommissie, F4D commissie,
commissie feestavond, MTB-commissie, onze koks, inschrijvers, organisatoren van de meerdaagse
evenementen, redactie clubblad, bezorgers en de kilometerregistratie.
Alles bij elkaar een hele klus, maar gelukkig dragen heel veel leden (al dan niet zichtbaar) hun
steentje bij om het allemaal mogelijk te maken.
Maatschappelijke betrokkenheid
Het duo-fietsen staat al een aantal jaren op een laag pitje, deels door de corona, maar ook als gevolg
van de verhuizing van Het Gezinspaviljoen.
Dank aan iedereen die het jaar voor onze vereniging mogelijk hebben gemaakt.
Namens het bestuur bedank ik nogmaals alle vrijwilligers van onze vereniging, maar ook de sponsoren
zoals de Welkomst en Profile Nan. Verder ook alle adverteerders in ons clubblad. Daarnaast wil ik mijn
collega bestuursleden en alle commissieleden bedanken voor het vele werk dat zij ook dit jaar weer in
onze club hebben gestoken.
Met vriendelijke groet,
Jaap Vlam
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Toerkalender 2022.
Naam

Openingsrit

Voorjaarstocht
Westerklief (Klim) toer
met GPS.
Rondje West-Friesland

vastgesteld 27 sept 2021

Tijd

Startplaats

Soort
tocht

10:00
10:00

SAV Kantine
SAV Kantine

GCT
GCT

75 Zo 10 april
100 Zo 10 april

9:30
9:30

VCT
VCT

80 zo 1 mei

9:00

100 zo 1 mei

9:00

SAV Kantine
SAV Kantine
SAV Kantine
SAV Kantine

70 zo 22 mei

9:00

SAV Kantine

VCT

100 zo 22 mei

9:00

SAV Kantine

VCT

Km Datum

40 Zo 6 maart
60 Zo 6 maart

Omloop Flevoland

Za 25 juni

PIM

Buitenland meerdaagse

Za 28mei t.m
za 4 juni

PIM

11 stedentocht

ma 6 Juni

Bolsward

Vael Ouwe

Stede Broecse F4D

60,
90,125 Za 4 juni
160
15

20 t/m 24
juni

VTT

NTFU

VTT

NTFU

CYQL

PIM
CYQL
16.00 19.00
16.00 19.00
16.00 19.00

SAV kantine

F4D

NTFU

SAV kantine

F4D

NTFU

SAV kantine

F4D

NTFU

met GPS

30

met GPS

60

Rond het Markermeer

80 zo 3 juli

8:00

SAV kantine

VCT

160 zo 3 juli

8.00

SAV kantine

VCT

Binnenland meerdaagse

Veluws mooiste
Vakantietocht
met GPS
Grote ronde
ALTERNATIEF
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Ma 11 t.m.
vr. 15 Juli

PIM

Div. ?

PIM

CYQL

70 Zo 31 Juli

9:00

SAV parkeerterr

CT

110 Zo 31 Juli

9:00

SAV parkeerterr

CT

260 aug.
45 t/ m 11 heuvelen
160 EPE

Code/Opm.

CYQL
CYQL

Verrassingstocht

80-115 Zo 4 Sept

R(egio) W(estfriesland)
W(ielerklassieker
met GPS
MH2D
Rondje uitgeestermeer

70 Zo 11 sept.
120 Zo 11 sept

SAV kantine

9.00
9.00

17 + 18 sept.

SAV kantine
SAV kantine

clubactiviteit

VCT
VCT

Libeek

70 Zo 9 okt.

9:30

SAV kantine

VCT

Stamppot

met GPS

100 Zo 9 okt.

9:30

SAVkantine

VCT

Jack Peerdemann

met GPS

120 Zo 9 okt.

9:30

SAV

VCT

40 Zo 30 Okt.

9.30

SAV

GCT

snert

60 Zo 30 Okt.

9.30

SAV

GCT

Jos Hooiveld

Snert rit

1e winterwandeling
2e winterwandeling
3e winterwandeling

sterritten

Zo 19
Dec.2021
Zo 16
Jan.2022
Zo 13
Feb.2022

vanaf 5 maart

9:00

details tzt in
nieuwsbrief
details tzt in
nieuwsbrief
details tzt in
nieuwsbrief

afgelast

9:00
9:00

De Welkomst

door Pim Groen
Fietsvrienden,

Zoals elk jaar staat er een binnenlandmeerdeerdaagse op het programma. Dit jaar willen we Friesland
verkennen.
We hebben een huis geboekt in St. Annaparochie in Friesland.
Accommodatie de Blikvaart www.blikvaart.nl
Het is een ruime accommodatie met 8 slaapkamers en 4 badkamers.
Is direct gelegen aan het vis- en vaarwater en biedt u een prachtig uitzicht op de landerijen.
Graag aanmelen bij Pim Groen.
Met vriendelijke groet,
Pim en Riny
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door George Edwards

Vanuit mijn beroepsmatige ervaring heb ik aan twee veiligheidspraktijken meegedaan:
“De veiligheidsdriehoek” en de “Veilige start”.
De Veiligheidsdriehoek

De leerstof van de veiligheidsdriehoek is als volgt:
Incidenten zonder verwonding (near misses)
Incidenten met kleine verwondingen (minor injury)
Incidenten met ernstige verwondingen (major injury)
En op de top van de driehoek staan de fatale ongelukken.
Neem als voorbeeld een hamer, die van je werkbank valt. Meestal is het een incident zonder gevolg.
(tenzij de hamer op je teen valt) Hoe vaak is dat ons niet gebeurd? Pak nu dezelfde hamer en laat het
van bovenaf een hoog flatgebouw vallen, waarbij die op iemands hoofd terecht komt. Je hebt nu bijna
zeker een fataal ongeluk of ten minste een ernstige verwonding veroorzaakt.
De les van de veiligheidsdriehoek is door de incidenten te registreren, door erover te praten en het
opnoemen van incidenten zonder consequenties – dus hoe voorkomen we dat de hamer van de
werkbank valt – het aantal incidenten zonder incidenten met verwondingen en vervolgens het aantal
ernstige verwondingen verminderd kan worden.
Statistisch gezien lopen we allemaal het risico op een fataal incident zowel op ons werk alsook op de
fiets. Natuurlijk willen we allemaal oud worden. Natuurlijk willen we allemaal de ongevallenstatistieken
de baas blijven om geen slachtoffer te worden van een ernstige verwonding of nog erger een fataal
incident. Dat is stof ter overpeinzing!!!!
“Veilige start” is een cursus die ik op het werk deed. Het had een grote invloed op mijn
veiligheidsgedrag en zoals meestal had ik een antwoord op zaken betreffende veiligheid.
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ONGELUKKEN GEBEUREN.
Iedere keer dat ik een ongeluk of bijna ongeluk veroorzaak onderzoek ik mijn gedrag en ik ga dan na
hoe ik mijn gedrag kan verbeteren.
De veiligheidskaart

Ik heb de veiligheidskaart altijd op zak.
Het gaat over vier situaties:
Rushing – gehaast zijn
Frustration – frustatie
Fatigue – vermoeidheid
Complacency – zelfgenoegzaamheid
Het kan bijdragen tot de volgende kritieke fouten:
Ogen niet op het werk
Met je hoofd er niet bij zijn
Je in een onveilig gebied bevinden (het schootsveld van projectielen)
Een instabiele of wankele houding aannemen
Waarom wil ik dit allemaal met jullie delen? Vandaag - zondag, 31 oktober – veroorzaakte ik een
ongeluk, gelukkig zonder letsel, door mijzelf en mijn fietsmaat in gevaar te brengen. Dankzij het snelle
denkwerk en ook reactievermogen van mijn fietsmaat, is het niet in een ongeluk met verwondingen
ontaard.
We waren in de Beemster en we gingen tegen de wind in. Ik zat op de kop en ging stevig door. Met
het hoofd naar beneden, een hoge hartslag en ik raakte vermoeid. Ik zat aan de linkerkant met mijn
fietsmaat rechts van mij. Het was een opluchting toen ik de aanwijzing hoorde om linksaf te slaan.
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Ik lette amper op omdat ik meende te weten, waar we waren. Het luchtte eigenlijk op, omdat ik nu uit
de wind kwam te zitten. Ik had mijn hoofd er helemaal niet bij en nog erger ik keek helemaal niet,
waar we zaten.
We waren helemaal niet op de weg, die ik in gedachte had. Ik had naar links het fietspad op moeten
gaan en had helemaal niet de weg moeten oversteken. Gelukkig was mijn fietsmaat niet zo
zelfgenoegzaam. Hij had zijn verstand erbij met zijn ogen op de taak gericht. Hij voorkwam erger door
tijdig actie te ondernemen en vermeed daarmee een ongeluk.
Ik fiets nu bij de club al zes jaar lang zonder enig incident te hebben veroorzaakt en daarom achtte ik
mijzelf als een relatief veilige fietser. Dat is nu dus zelfgenoegzaamheid “IK VEROORZAAK NOOIT
ONGELUKKEN”. Nu dat ik regelmatig met de club fiets, meen ik toch zo nu en dan ongelukjes te zien
zonder ernstige consequenties. Maar in de afgelopen maand heb ik toch een paar incidenten ervaren,
die tot verwondingen en schade aan de fiets hebben geleid.
Vandaag kreeg ik dus een “wake op call”, want ik heb niet alleen mijzelf in een riskante positie
gebracht maar nog erger dat ook van mijn medefietsers. Daarom bied ik mijn excuses aan voor mijn
ONACHTZAAMHEID. Laten we ons beseffen, dat we met een relatief onveilige sport bezig zijn. Daarom
heb ik als aanbeveling, dat wij na een ongeluk - ongeacht met of zonder letsel – de gebeurtenis te
bespreken en te analyseren. Het gaat erom de oorzaak te vinden zodat herhaling wordt voorkomen.
Het gaat er niet om door een ander te verwijten maar meer om een systeem van veiligheid tot stand
te brengen en te behouden. De “Veiligheidsdriehoek” en de “Veiligheidskaart” helpen mij daarbij. Ik
hoop, dat door het delen van mijn gedachten en het analyseren van mijn gedrag op het gebeid van
veiligheid, ik anderen daarbij help. Dus ook dat daarmee hopelijk het aantal ongevallen en andere
incidenten in onze club wordt vermeden.
Door George Edwards
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door Jan Sachs
Even voorstellen….

Tja, en hoe begin je dan? Mijn hele CV oprakelen? Daar zit ook niemand op te wachten.
In ieder geval wens ik jullie en jullie dierbaren een gezond, voorspoedig en sportief 2022!
Laat ik dan maar vrij standaard beginnen: mijn naam is Jan Sachs, ik ben 56 jaar en ik kom uit
Enkhuizen. In het dagelijks leven geef ik les: sport (met name vechtsporten) én natuur- en
scheikunde, zowel op middelbare school als bijlesdocent.
Sinds januari 2021 ben ik lid van onze gezellige club. Ik moet bekennen, dat ik bij aanvang mijn
lidmaatschap eigenlijk als een “Stok-achter-de-deur!” wilde gebruiken. Echter al snel na de eerste
tochten en het topweekend in Limburg ben ik TCG echt als een supergezellige club zeer gaan
waarderen.
Is fietsen dan niet altijd mijn hobby geweest? Mwah, niet echt. Jarenlang heb ik op de mat gestaan. Jiu
Jitsu, kickboksen en Krav Maga hebben, nadat ik langere tijd heb gevoetbald, de meeste sportieve tijd
opgeslokt.
Het fietsen is pas sinds 2018 in beeld. Ik heb toen impulsief een fiets gekocht met het idee, dat ik naar
mijn kleinzoon in Groningen zou fietsen. Vanaf Stavoren heb ik dat jaar die rit gereden. Vervolgens
heeft mijn fiets als een schilderij aan de muur gehangen. Zonde!
De tijd ging voorbij, maar uiteindelijk is het Kees Buis geweest, die genoeg op mij heeft ingepraat om
eind 2020 de stof van mijn fiets af te blazen. Vanaf dat moment heb ik het fietsen serieus opgepakt en
ben ik lid geworden van TCG.
Op de vraag of iemand het redacteurschap van Ton Groot wilde overnemen, stond ik niet direct
vooraan in de rij om mij aan te melden. Ik heb namelijk helemaal geen ervaring.
Toch ga ik het doen! Niet geremd door enige kennis van zaken stort ik mij in een nieuw avontuur. Daar
heb ik hulp bij nodig: Jullie hulp! Zonder jullie inbreng valt er voor mij niet veel te doen als redacteur.
Dus middels dit betoog hoop ik, dat jullie mij overspoelen met werk.
Ik wens eenieder veel veilige kilometers toe!

Met vriendelijke groet,
Jan Sachs
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Onze jarigen
januari
1
3
6
6
7
13
16
18
20
21
25
28
30

22

Rudy van der Meulen
Jelle van der Wal
Nico Homan
Martin Visser
Peter Laan
Klaas Smit
Agnes Vertelman
Willem Visser
Koos Klarenbeek
Jaap Vlam
Robert Bult
Gerard Baars
Ruud Kaag

februari
1
2
6
17
18
18
21
21
22

Jos Hooiveld
Karst Zomermaand
Ferry Hoogland
René Kok
Joep Boon
Bert Haring
Andrzej Kania
Francisca Boon
Annet Duijn

maart
4
6
6
9
9
15
17
20
23
23
24
25
28
29

Nel Dop
Jacques Ruijter
Nico Coers
Peter Blom
Erwin Braak
George Edwards
Cees Duijn
Johan Laan
Johan Appelman
Peter Kaagman
Amy van der Heijden
Ton Groot
Doede Deen
Hans Timmerman

Bestuurssamenstelling – Informatie – Commissies - Clubblad

TCG bestuur
Voorzitter
Peter Kaagman
Beukenlaan 1
1613 TA Grootebroek
Tel: 0228 517021
voorzitter@tcgrootebroek.nl

Commissie Club- en
Feestavond
Jos Hooiveld, Joep Boon,
Jacques Peerdeman, Bert
Haring, Diny van de Peppel,
Jack Peerdemann

Secretaris & Ledenadministratie
Jaap Vlam
Koggeweg 63
1607 MT Hem
Tel: 06 53855508
secretaris@tcgrootebroek.nl

Toercoördinatie:
Stef Kuiper, Robert Bult, Pim
Groen en Dennis Wentzel (vz).

Penningmeester
Jacques Peerdeman,
Past. Suidgeeststraat 20
1606 DJ Venhuizen
Tel: 0228 542195
penningmeester@tcgrootebroek.nl
Sleutelbeheer & Lief & Leed
&Clubkleding
Riny Groen
Madame Curiestraat 4
1611 ED Bovenkarspel
Tel. 0228 514626
sleutelsenkleding@tcgrootebroek.nl
Algemeen
Dennis Wentzel
Trechter 70
1611 LC Bovenkarspel
Tel. 06 22512753
bestuurslidalgemeen@tcgrootebroek.nl
Public Relations
Peter Kaagman 0228517021

TCG Commissies:
Commissie Stede Broecse
Fiets4Daagse
Peter Deen, Simon Kok, Annette
Hooiveld, Piet van der Horst, Jack
Peerdemann
Commissie nieuwe clubkleding:
Pim Groen, Riny Groen, Stef Kuiper,
Robert Bult
Senioren TCG
Coördinatie Theo Obdam
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MTB commissie:
Pim Groen, Peter Kaagman,
Herman Jak, Joop Kreuk
Organisatie Meerdaagse
ritten en klassiekers
Pim Groen, Riny Groen
Kilometerregistratie en
Sterritten:
Dennis Wentzel
Website:
www.toerclubgrootebroek.nl
www.tcgrootebroek.nl
Peter Kaagman
voorzitter@tcgrootebroek.nl

TCG informatie
TCG is opgericht op 24 juni
1977
Startplaats:
Kantine S.A.V, .Raadhuislaan
10, Grootebroek.
Bankrelatie:
Rabobank IBAN rek. nr.
NL05RABO0117614599
t.n.v. Penningmeester
Toerclub Grootebroek
Ingeschreven bij de K.v.K.
nummer: 40624099
Aangesloten bij de NTFU
Verenigingscode: 107007
Contributie 2021:
* Hoofdlid - €68,00
* Gezinslid - €51,00
* M-lid
- €34,00
* Erelid
- €41,00
* Donateur - €21,00 (incl.
clubblad)

Ons Clubblad
44e jaargang
verschijnt 6 keer per jaar
Advertenties - tarieven:
Jacques Peerdeman 0228 542195
Redactieraad en support:
Jan Sachs en Peter Kaagman
redactie@tcgrootebroek.nl
Inlever- en uitgiftedata in 2022
Nr 1

28 dec

8 jan

Nr 2

28 febr.

8 mrt

Nr 3

28 april

8 mei

Nr 4

28 juni

8 juli

Nr 5

28 aug

8 sept

Nr 6

28 okt

8 nov

Bezorgers:
Joep Boon, Dennis Wentzel, Hans
de Vries, Peter Deen, Ad Eeken, Jan
van Lubek, Agnes Buis-Vertelman,
Karst Zomermaand
Drukker:
Sprint Print
De Factorij 34c Hoorn
Tel: 0229 236 424
www.sprintprint.nl
Lid worden?
Aanmelden bij de secretaris of via
aanmeldingsformulier op onze
website:
www.toerclubgrootebroek.nl
Opzeggen?
Opzeggen lidmaatschap
schriftelijk vóór 31 december.
Ereleden:
Jan Dop
Hans de Vries
Afra Klein
Theo Obdam
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